
Provincie Drenthe, verkeersbesluit

tijdelijke afsluiting Taarlosebrug,

Oudemolensebrug en Vriezerbrug (Noord-Willemskanaal)

Assen, 15 januari 2015

Ons kenmerk VV/2015000104

Onderwerp: Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Taarlosebrug, Oudemolensebrug en Vriezerbrug (Noord-

Willemskanaal)

De teamleider van Verkeer en Vervoer, daartoe gemandateerd door Gedeputeerde Staten van Drenthe

middels het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2014,

Gelet op de relevante verkeerswetgeving en genoemd Organisatiebesluit,

Overwegende:

• dat in verband met het in bedrijf stellen van de bruggen ten behoeve van aanpassing electrische

installatie, de Taarlosebrug, Oudemolensebrug en Vriezerbrug (alle Noord—Willemskanaal)

afgesloten worden op 10 februari 2015, resp.

19 februari 2015 resp. 19 maart 2015;

• dat voor genoemde dagen rekening moet worden gehouden met tijdelijke verkeersmaatregelen

en omleidingsroutes;

• dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

advies is gevraagd aan de (gemachtigde van de) korpschef van de nationale politie;

• dat de politie positief adviseert met inachtname van de opmerkingen inzake het verkeersplan voor

de Vriezerbrug (mail Eenheid Noord-Nederland, District

Drenthe, d.d. 16 december 2014);

• dat overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

overleg is geweest met de gemeenten Assen en Tynaarlo;

• dat de gemeenten Assen en Tynaarlo geen opmerkingen hebben.

Besluit:

• dat op 10 februari 2015 ter hoogte van de Taarlosebrug de Taarloseweg/

Jagerstraat is afgesloten;

• dat voor 10 februari 2015 rekening moet worden gehouden met gewijzigde maximumsnelheden,

afsluitingen, gesloten verklaringen en omleidingsroutes voor de Taarlosebrug (gemeente Assen);

• dat op 19 februari 2015 ter hoogte van de Oudemolensebrug de

Oudemolenseweg/Linthorsthomanweg is afgesloten;

• dat voor 19 februari 2015 rekening moet worden gehouden met gewijzigde maximumsnelheden,

afsluitingen, gesloten verklaringen en omleidingsroutes voor de Oudemolensebrug (gemeente

Tynaarlo);

• dat op 19 maart 2015 ter hoogte van de Vriezerbrug de N386/Noordenveldweg is afgesloten;

• dat voor 19 maart 2015 rekening moet worden gehouden met gewijzigde maximumsnelheden,

afsluitingen, gesloten verklaringen en omleidingsroutes voor de Vriezerbrug (gemeente Tynaarlo);

• dat op 19 maart 2015 bij de Vriezerbrug alleen voor fietsers en voetgangers passage mogelijk is

en dat daarbij gebruik wordt gemaakt van verkeersregelaars;

• dat in bijgaande verkeersplannen de omleidingsroutes en tijdelijke verkeersmaatregelen zijn

aangegeven;

• dat de weersomstandigheden start en duur van de uitvoering van het werk kunnen beïnvloeden.

De maatregelen zijn van kracht gedurende de periode dat de desbetreffende borden zijn geplaatst.

Gedeputeerde staten voornoemd,

namens dezen,

S.A.B. de Vries,
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Openbaarmaking

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de rijksoverheid

(www.officielebekendmakingen.nl Staatscourant rubriek verkeersbesluiten).

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet

bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval het volgende bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• datum;

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond

van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Assen vragen

een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht

geheven.
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